คูมือสําหรับประชาชน : การเก็บคาตอบแทนการอนุญาตใหใชที่ดินของรัฐ พ.ศ.2552
หนวยงานที่ใหบริการ :องค,การบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี จังหวัดสุราษฎร,ธานี
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ, วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก%ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕46 กําหนดให%องคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจตราข%อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพื่อบังคับใช%ในเขตองคการบริหารสวนตําบลได%เทาที่ไมขัดหรือแย%งตอ
กฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให%เป:นไปตามอํานาจหน%าทีข่ ององคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให%องคการ
บริหารสวนตําบลออกข%อบัญญัตหิ รือให%มีอาํ นาจออกข%อบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมทีจ่ ะเรียกเก็บและกําหนด
โทษปรับผูฝ% าB ฝCนด%วยก็ได% แตมิให%กาํ หนดโทษปรับเกินหนึง่ พันบาท เว%นแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว%เป:นอยางอื่น
โดยที่มาตรา ๙/1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก%ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก%ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 บัญญัติให%ผรู% ับอนุญาตให%ใช%ที่ดินต%องเสียคาตอบแทนเป:นรายปIให%แกเทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนท%องถิ่นอื่นทีม่ ีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ได%รบั อนุญาตตัง้ อยู
ยกเว%นองคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งนี้ตามวิธีการและอัตราที่กาํ หนดในข%อบัญญัติทอ% งถิ่นนั้น แตต%องไมเกินอัตราตามที่
กําหนดไว%ในบัญชีคาตอบแทนท%ายประมวลกฎหมายที่ดิน
ดังนั้น เพื่อให%การปฏิบัติเป:นไปตามมาตรา ๙/1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก%ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก%ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 รวมทั้งเพื่อเป:นรายได%สาํ หรับนําไปดําเนินกิจการตามอํานาจหน%าที่
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม%จึงจําเป:นต%องตราข%อบัญญัตินี้
ชองทางการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป"ดใหบริการวัน จันทร ถึง
สถานที่ใหบริการ
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
กองคลัง
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
โทรศัพท.0-7729-2916 ตอ 102
โทรสาร.0-7729-2916 ตอ 104
www.bangbaimai.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :50 นาที
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
15 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
องคการบริหารสวน

ลําดับ

ขั้นตอน
(๑) รับ ตรวจและพิจารณาแบบรายการเสียคาตอบแทน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ
ตําบลบางใบไม% อําเภอ
เมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี

2)

การพิจารณา
(๒) ประเมินเรียกเก็บคาตอบแทน เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม จาก
ผู%รบั อนุญาตกรณีทผี่ ู%รบั อนุญาตไมยื่นแบบรายการเสีย
คาตอบแทน และชําระคาตอบแทนภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ใน
หมายเหตุ: (หากมีขอผิดพลาดทําใหจํานวนคาตอบแทนที่ตอง
เสียคลาดเคลื่อนไป)

15 นาที

องคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม% อําเภอ
เมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี

3)

การพิจารณา
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผูร% ับอนุญาตหรือบุคคลใดที่
เกี่ยวข%องมาให%ถอ% ยคําหรือให%สงบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือ
สิ่งอื่นที่จาํ เป:น เพื่อปฏิบัติการให%เป:นไปตามข%อบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ต%องให%เวลาบุคคลนั้นไมน%อยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ได%รับคําสัง่
นั้น

20 นาที

องคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม% อําเภอ
เมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง1ชุด

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

ลําดับ
3)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา1ชุด
หมายเหตุเอกสารโฉนดที่ดิน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1)
(๑) การเขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึง คาธรรมเนียม 1,000 บาท
การกนสรางหรือเผาป@า
(หมายเหตุ: (ไรละหนึ่งพันบาทตอป/ )
2) (2) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก,เมตรละยี่สิบแปดบาทตอปA
คาธรรมเนียม 28 บาท
(หมายเหตุ: (ตอป/)
3)

(3) การขุดดินหรือลูกรังหรือ อื่นๆ ไรละหนึ่งหมื่นบาทตอปA ที่ระดับ คาธรรมเนียม 10 บาท
ความลึกไมเกินหนึ่ง เมตร จากผิว ดิน หากระดั บความลึ กเกิ นหนึ่ ง
เมตร คิดลูกบาศก,เมตรละสิบบาทตอปA
(หมายเหตุ: -)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) ถ%าการบริการไมเป:นไปตามข%อตกลงทีร่ ะบุไว%ขา% งต%น สามารถติดตอเพื่อร%องเรียนได%ที่
(หมายเหตุ: (กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
หมายเลขโทรศัพท 0-7729-2916 ตอ 102
หรือ www.bangbaimai@hotmail.com
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

แบบฟอร,ม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอร,ม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-

ํ หร ับเจ้าหน้าที
ขอ
้ มูลสา

ชื่อกระบวนงาน:การเก็บคาตอบแทนการอนุญาตให%ใช%ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2552 องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม%
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม% อําเภอบ%านนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี กรม
สงเสริมการปกครองท%องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม% อําเภอบ%านนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)ขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เรื่อง การเก็บคาตอบแทนการอนุญาตใหใชที่ดิน ของรัฐ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด%านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ: ท%องถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:ข%อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม% เรื่อง การเก็บคาตอบแทน
การอนุญาตให%ใช%ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2552
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 15.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0

จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่น%อยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:[สําเนาคูมือประชาชน] การเก็บคาตอบแทนการอนุญาตให%ใช%ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2552 องคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม%28/07/2558 13:34
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางข%อมูลคูมือสําหรับประชาชน
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วันที่เผยแพรคูมือ: -

